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Stručné pokyny pre autorov
Abstrakt: Prosíme, priložte stručný abstrakt. Abstrakt bude figurovať priamo v monografii
a bude aj na web stránke. Ideálne v anglickom jazyku (AJ nie je podmienkou).
Váš profil: váš profesionálny, odborný profil. Bude dostupný v úvode knihy a na web stránke.
Môžete priložiť aj svoju fotografiu.
Rukopis: Rukopis môžete napísať v anglickom alebo slovenskom (príp. českom) jazyku.
Rukopis prejde technickou a jazykovou korektúrou, navrhnuté opravy Vám budú odoslané na
schválenie. Finálne zalamovanie textu urobí profesionálny grafik, preto si prosím nerobte starosti o
presnú pozíciu osekov, obrázkov a tabuliek, či zalamovanie textu v rukopise.

Templát
Prosíme, aby rukopis bol obsahovo dostatočne mohutný na 1AH (v prípade kapitoly
v monografii na jedného autora) prípadne 3AH (v prípade samotnej monografii); (1AH = 20
normovaných strán, 1 normovaná strana = 1.800 znakov). Na písme ani štýle nezáleží, text sa zalomí.
Prosíme Obrázky citovať ako Obr. 1 atď. aj pokial ide o schému, graf atď.. Tabuľky citovať ako
Tabuľka 1. atď. Obrázky ako aj tabuľky prosím uvádzajte v texte čo najbližšie prvej zmienke o nich, a
číslujte ich v poradí. Snažte sa používať jeden štýl napr. pre grafy a/alebo členenie tabuľky.
Veľkosť obrázkov nie je dôležitá, nakoľko budú zalomené grafickým editorom. Najlepšie ak
obrázky grafov priložíte ako editovateľné (vložiť špeciálne ako objekt). Dbajte na prehľadnosť a
rozlíšenie obrázkov aby mal čitateľ čo najmenej práce s pochopením obsahu. Tabuľka, ak je široká,
môžete ju vložiť do samostatného odseku na šírku strany ležato.
Názvy skratiek uvádzajte pri prvej zmienke, používajte vedecké a zaužívané termíny,
názvoslovie (IUPAC, atď.). Všade kde je to možné a zmysluplné používajte jednotky SI. V prípade
nejasností nás prosím kontaktujte.
Prosíme autorov aby písali prácu štandardným členením kapitol, napr.:
Abstrakt
Úvod
Vlastné kapitoly podľa uváženia
Na tomto mieste prosíme aby autori zbytočne nečlenili text podkapitolami, pokiaľ majú jediný
odsek textu.
Záver
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Prosíme

citovať

podľa

APA

štýlu

(http://www.sciencebuddies.org/science-fair-

projects/project_apa_format_examples.shtml), napr: priamo v texte podľa Farkaša a kol. (2010) alebo
ako uviedli iný autori (Ferko a Farkaš, 2014; Ferko, 2015).
Farkaš, P., Albert, X., Ferko, M. (2010). Názov. Journal of the Science, 99, 1–22. DOI: ak je uviesť.
Ferko, M. a Farkaš, P. (2014). Názov. atď.

Po úspešnom a kladnom recenznom konaní vyžadujeme zaslať aj podpísané vyhlásenie
autorov o prevode autorských práv na OZ Preveda, bez ktorého nemôžeme zrealizovať
publikovanie rukopisu. Uvedené vyhlásenie prosíme poslať na adresu OZ Preveda. Pre urýchlenie
procesu prosíme poslať skenovanú kópiu na konferencia.preveda@gmail.com. Po obdržaní
podpísaného vyhlásenia bude rukopis akceptovaný (po splnení ostatných podmienok) a
publikovaný v najskoršom možnom čase.

OZ Preveda, 2015
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Autor(i):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Názov rukopisu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Autor/autori týmto postupujú autorské právo na vyššie uvedený rukopis na vydavateľa
Občianske združenie PREVEDA za účelom jeho globálneho šírenia vo svete vo všetkých
jazykoch a so všetkými vydavateľskými právami, s platnosťou od akceptácie článku na
publikovanie v monografii vo všetkých formách médií (známych alebo neskôr vyvinutých).
Autor vyhlasuje a garantuje, že rukopis je pôvodný, napísaný uvedeným
autorom/autormi, že nebol predtým nikde publikovaný, neobsahuje nelegitímne a nezákonné
tvrdenia, neporušuje práva iných a že v prípadoch, kde sa to vyžaduje, obdržal povolenie
citovať alebo reprodukovať príslušné zdroje.
Autor/autori majú nasledovné práva: všetky vlastnícke práva týkajúce sa rukopisu
mimo autorského práva, a to napr. patentové právo, právo používať obsah rukopisu pre svoju
vlastnú prácu, vrátane jeho používania v prednáškach a pri písaní kníh, právo reprodukovať
rukopis pre vlastné účely, pod podmienkou, že kópie rukopisu nebudú predmetom predaja.
Každé ďalšie (iné) použitie rukopisu si vyžaduje povolenie vydavateľa.
V prípade, ak bol rukopis napísaný s ďalšími autormi, dolu podpísaný autor zaručuje, že
má súhlas od spoluautorov podpísať túto dohodu a že ich informoval o podmienkach tejto
dohody.

Meno autora: ..............................................................................
Podpis autora: .............................................................................
Dátum: .........................................................................................
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